
Zoektocht naar een waterloop

Fietsen in de Woluwevallei
langs parken en natuurgebieden

Fietstocht langs de Woluwe (+/- 15 km 
heen). Vertrek: ingang Tournay-
Solvaypark in Bosvoorde. 
De route volgt voor een deel  
de Groene Wandeling.  
De beschrijving is beschikbaar  
op www.coordinatiezenne.be.



Het vertrekpunt is het Tournay-Solvaypark    
   , een mooie start voor deze fietstocht. Het 
is een  schitterend reliëfrijk en afwisselend, 
heerlijk wandelgebied met een rijke variatie 
aan bomen, biotopen en sfeerbeelden. De 
majestueuze beuken op de valleihelling van 
de Vuilbeek zijn nog restanten van het Zoniën-
woud dat er voor dit domein plaats moest 
ruimen. Aan de voet van de helling liggen twee 
vijvers met moerasvegetatie eromheen, wat 
verderop een boomgaard met vooral appel- en 
kersenbomen. Tenslotte zijn er de stemmige 
ommuurde moestuin met laagstamfruit, lei-

bomen en geneeskrachtige 
plantensoorten en op  

de hoogste plekken  
van het gebied  

een Engelse 
tuin met een 

prachtige
rozentuin... 
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De Woluwevallei langs parken en natuurgebieden

De route volgt voor een deel de Groene Wandeling.  
De beschrijving is beschikbaar op 

www.coordinatiezenne.be/pub.htm



Langs de Woluwe liggen 
ettelijke parken die elk 
hun bijzondere kenmerken 
hebben. Oorspronkelijk 
waren er veel visvijvers van  
de abdijen in de Woluwe-
vallei. Sommige ervan zijn 
gerecupereerd tijdens de 
aanleg van de parken, 
andere zijn voor de gelegen- 
heid en op vraag van Leo- 
pold II uitgegraven of her-
aangelegd bij de aanleg van 
de Vorst-, de Tervuren- en 
de Woluwelaan. Zij vormen 
samen met de rivier een 
indrukwekkend schouwspel 
van wilde en getemde 
natuur vlakbij die grote 
uitvalswegen. 

Bloemenweiden, vijvers en vleermuizen …
Je kan van de gelegenheid gebruik maken om het vier hectare grote 
Vuursteendomein     te bezoeken, al is dat enkel open op zaterdag 
en de eerste zondagochtend van de maand. Het maakt deel uit van 
de Koninklijke Schenking en de vrijwilligers van de Ornithologische 
Commissie Watermaal-Bosvoorde (OCWB) hebben er een 
soortenrijk leefgebied van gemaakt. De vroegere gazons maakten 
plaats voor een diverse bloemenweide, de harde vijveroevers 
kregen een natuurlijke, zachte helling en de kleine rietzone kreeg de 
kans zich uit te breiden. De aanwezige ijskelder is heringericht als 
verblijfplaats voor vleermuizen. 

Neem de ‘Groene Wandeling’ stroomafwaarts de Woluwe (richting 
noord) en je belandt ter hoogte van het Leybeekpark    . Daar kan 
je de voormalige visvijvers bewonderen die naar aanleiding van de 
Wereldtentoonstelling van 1958 zijn ontworpen door een van de 
grootste landschapsarchitecten die ons land ooit heeft gekend: René 
Pechère.

Blijf op het Groene Wandelingtraject en doe zo het Ten Reukenpark  
    aan dat in verbinding staat met het Senypark. Ten Reuken is een 
redelijk natuurlijk park met veel waterplanten zoals de dotterbloem 
en vochtminnende planten zoals de knolsteenbreek die je in de 
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zomer herkent aan de witte bloemetjes. De voorbije twintig jaar zijn hier niet minder dan vijftien soorten 
vleermuizen waargenomen, dat moet zowat het hoogste aantal van het hele Brusselse Gewest zijn. Op 
een zwoele zomeravond kan je enkele tientallen vleermuizen tegelijk over de grote wateroppervlakte zien 
scheren, een indrukwekkend schouwspel. 
Wat verderop passeer je het Bergojepark    dat drie aangelegde biotopen herbergt. Er is een beboste 
zuidhelling die opnieuw de sfeer van het Zoniënwoud oproept. Maar het is al tweehonderd jaar geleden dat 
deze afsplitsing gebeurde, bij de aanleg van de Waversesteenweg. De tweede biotoop wordt gevormd door 
de Roodkloosterbeek die grotendeels door bossen loopt en daardoor geëutrofieerd is door overvloedige 
bladval en last heeft van beschaduwing. Een derde leefgebied bestaat uit vijvers en moerassen. Vanop het 
ponton kom je heel dicht bij het waterleven en sta je versteld van de verscheidenheid ervan.

Het Rood Klooster
Als je een oostelijk zijsprongetje maakt kom je aan  het Rood  
Klooster       dat nog altijd deel uitmaakt van het Zoniënwoud. 
De oorsprong van deze unieke historische site gaat terug 
tot 1359 toen een kloosterorde naar de leer van Augustinus 
werd gesticht. De plek ademt nog steeds de bewogen 
geschiedenis van 750 jaar kommer en kwel, opgang en 
glorie. De restauratie ervan is al bijna 15 jaar aan de gang 
en zal nog enige tijd duren, maar het resultaat is verbluffend. 
Zowel cultuur als natuur kennen een hoogtepunt in dit 
zevenentwintig hectare groot domein dat altijd verrassende 
beelden oplevert. De afwisseling van zure en kalkrijke 
bodems, de vijf vijvers (oorspronkelijk waren er vijftien), de 
herstelde omheiningsmuur van 700 meter lang en de vele 
historische gebouwen met onder meer een stalling voor 
enkele Brabantse trekpaarden zijn bijzondere elementen in 
dit unieke geheel. 

Botanische tuin
Iets verderop ligt langs de Waverse-
steenweg de onovertroffen Massart-
tuin    , genoemd naar Jean Massart, 
gerenommeerd grondlegger van de  
plantenaardrijkskunde of geobotanica.  
Hij was zijn tijd ver vooruit en is in feite 
een van de eerste natuurbeschermers 
van ons land. De tuin is in beheer bij 
Leefmilieu Brussel maar wordt van 
oudsher gebruikt door de Univer-
sité Libre de Bruxelles (ULB) in haar 
onderzoek en onderwijs.
De Massarttuin is bekend om zijn 
300 geneeskrachtige en aromatische 
planten. Er is ook aandacht voor de 
evolutie die planten in de loop van 
hun bestaan hebben doorgemaakt 
(evolutionaire botanica). Verder heb je 
nog een boomgaard met oude rassen 
van appels, peren en kersen, en een 
arboretum. In het laagste gedeelte 
creëerde professor Duvignaud een 
vochtig natuurgebied naar het model 
van de Brabantse moerassen die je 
vroeger zoveel kon terugvinden in en 
rond de hoofdstad. 
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Alsof dit allemaal nog niet volstaat doen de tuiniers ook 
nog onderzoek naar het leven van enkele hardnekkige 
exotische planten zoals de Japanse duizendknoop. 
Met zo’n diversiteit aan planten heb je ook een 
keur aan insecten die er op een of andere 
manier mee verbonden zijn. 

Verder stroomafwaarts
Keer terug naar de eigenlijke 
‘Groene Wandeling’ die je verder 
stroomafwaarts volgt. Iets verderop 
doemen de imposante contouren 
van Hertoginnedal voor je op.  
Het domein is niet openbaar toe-
gankelijk. Dat zijn de aangrenzende 
Mellaertsvijvers    wel, evenals het 
Parmentierpark. 

De eerstgenoemde zone bestaat 
uit de Grote en de Kleine 
Mellaertsvijver. De eerste is vooral 
bekend omdat je er met een pedalo 
of bootje kan varen en voor zijn 
restaurant. Beide waterpartijen wor 
den gevoed door bronnetjes en de 
overlopen zijn omgeleid naar de 
belendende Woluwerivier waardoor 
haar debiet nog wat vergroot.  

Vlakbij heb je nog het Parmen-
tierpark, waar de Tervuren- en de  
Vorstlaan samenkomen. In het park  
vind je langs de Tervurenlaan opge- 
hoogde taluds met schrale gras-
landen. Leefmilieu Brussel maait 
ze twee keer per jaar en voert het 
maaisel af. 
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Zo blijft de bodem voldoende schraal om de bloemenrijke 
graslandflora in stand te houden. Beneden grenzen twee 
vijvers aan een moerassige zone met meer dan honderd 
jaar oude bomen die inmiddels indrukwekkende afmetingen 
hebben aangenomen. Vele Brusselaars uit de buurt komen 
een frisse neus halen in beide groene zones.

Groen Brussel
Aan de overkant daarvan ligt het immense Woluwepark    , 

met zijn zeventig hectare een van de grotere Brusselse 
groengebieden. Het is een oude zone die al honderdtwintig jaar 

geleden werd gecreëerd, ten tijde van de aanleg van de Tervuren- 
en de Vorstlaan. Dit park moet je bezoeken want er is ongelooflijk veel 

interessants te zien. Er komen niet minder dan honderdtachtig verschillende 
boomsoorten voor, waarvan er driehonderd zijn opgenomen in de inventaris van 

merkwaardige boomsoorten in het Brussels Gewest. Zeven bomen staan genoteerd als ‘Kampioen van België’ 
omdat ze ofwel heel hoog ofwel heel dik zijn. De uitgestrekte vergezichten en het aangelegde reliëf maken 
dit park ook al speciaal. Het is een ontwerp van de bekende ‘koningsarchitect’ Emile Lainé. De graslanden 
bieden in de zomer ongeziene kleurpaletten van witgele margrieten en roze tinten van knoopkruid. Daarnaast 
is het gebied bekend om de aanwezigheid van de zwarte specht en een vrij groot aantal weidebeekjuffers 
(familie van de libellen en herkenbaar aan zijn vlinderachtige vlucht en grote afgeronde vleugels), allebei 
zeldzaam in het Brussels Gewest en daarbuiten. 
Het volgende groengebied aan deze Woluwepaternoster is het Maloupark dat tot 1951 aan de bekende 
familie Malou toebehoorde waarna de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe het kocht. Het is een meer 
kunstmatige zone met een grote vijver vlak naast de Woluwelaan. 

Ongerepte natuur
Het contrast met het aangrenzende Struybeek-
moeras    kan nauwelijks groter zijn. Dit is een 
van de meest tot de verbeelding sprekende 
natuurzones van het gewest, zo ongerept, zo 
biodivers en zo on-Brussels... Je waant je in een of 
andere water- en moerasjungle in het buitenland 
waar nog nooit een mens is gepasseerd. Daar  
mondt de Struybeek uit in de Woluwe en dit samen- 
vloeiingsgebied is werkelijk uniek in het gewest. 

Toch blijft het een onbekend hoekje want alle 
mensen zakken af naar het Maloupark. Tussen 
beide zones in ligt de aanzet tot de wandeling 
van de oude spoorweg Brussel-Tervuren. Over 
een traject van een vijftal kilometer mag je deze 
groene vinger bewonderen om zijn bijzonder 
mooie landschappen en genieten van de wandel- 
en fietsweg.  
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Over molens, boerderijen en moderne bedrijven

Als je de Woluwe stroomafwaarts volgt kom je 
aan de historische Lindekemaalmolen      die als 
de derde oudste van Brussel wordt beschouwd. 
Het was oorspronkelijk een graanmolen, 
maar later werd er papier gemaakt en zelfs 
cichorei gemalen. Het bijzondere, huidige  aan-
drijfmechanisme heeft maar weinig water nodig 
om het zware rad rond te krijgen. De Woluwe is 
voor de gelegenheid even in twee gedeeld om 
de molen constant van hetzelfde waterdebiet te 
voorzien.

Enkele honderden meter verder ligt het tot 
restaurant omgevormde Hof ter Musschen   
  dat een mooi voorbeeld is van een oude 
boerderij in de regio. De graslanden errond zijn 
ongeveer tien hectare groot en van een hoge 
biologische kwaliteit. Ze worden al meer dan 
twintig jaar geïnventariseerd en beheerd door 
de Milieu Commissie Brussel en Omgeving vzw 
(www.cebe.be), een vrijwilligersvereniging die 
zorg draagt voor het culturele erfgoed en de 
biodiversiteit. De windmolen is niet authentiek 
maar vormt uiteraard wel een enorme baken in 
het landschap. Voorbij het Hof ter Musschen volg 
je niet langer de Groene Wandeling, maar neem 
je de Woluwelaan.

De Woluwe in Vlaanderen
Als je het fietspad van de Woluwelaan volgt, kom 
je na enkele kilometer op de Hector Henneaulaan 
in Zaventem. Hier, op Vlaams grondgebied 
(Kraainem en Zaventem) zal de Woluweloop in 
de loop van komende jaren nog een flinke facelift 
ondergaan.  

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) zal in de 
toekomst enkele initiatieven nemen om vanaf 
Kraainem ook in Vlaanderen een natuurlijkere 
waterloop te creëren. Maar zoals in Brussel 
wordt de Woluwe er nooit vanwege heel wat 
ruimtelijke en andere beperkingen. Toch staan 
er heel wat werken op stapel in de loop van de 
komende tien jaar. Zo wordt het Woluweveld 
in Zaventem landschappelijk beter ingepast 
en er zal veel aandacht gaan naar een goede 
ontsluiting voor de zwakke weggebruiker. In 
dat kader kwam in september 2011 al een 
fietsboulevard tot stand. Informatie over de 
plannen vind je op www.vlm.be (‘woluweveld’ 
intikken in het zoekblokje).

Uiteindelijk leidt de fietstocht je naar ‘The 
Corporate Village’    , een bedrijvenzone waarin 
de Woluwerivier zo natuurgetrouw mogelijk is 
geïncorporeerd. Verder bestaat het gebied uit 
een waterpartij annex moeraszone en enkele 
mooie wandelwegen doorheen een meer kunst-
matig aangeplante parkzone. Van hieruit kan 
je terugkeren naar de Henneaulaan om ofwel 
het afgelegde fietstraject vanaf het Tournay-
Solvaypark in omgekeerde richting af te leggen of 
om naar het treinstation van Diegem of Zaventem 
te rijden.
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Coördinatie Zenne - Coordination Senne vzw-asbl
Partner van Grenzeloze Schelde - Escaut sans Frontières 
Akenkaai 2bis - 1000 Brussel  
Tel. 02 206 12 07  - www.coordinatiezenne.be
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Met de fietstocht verken je de Woluwevallei doorheen de gewesten. De Woluwe ontspringt in het 
Zoniënwoud en mondt ter hoogte van Vilvoorde uit in de Zenne. Het propere bronwater krijgt al snel 
gezelschap van enkele zijbeken. Voor het overige wordt de Woluwe enkel gevoed met regenwater. 
Afvalwater van huizen of bedrijven komt er zo goed als niet in terecht. De voornaamste bron van 
eutrofiëring is dan ook de bladval van de vele bomen op de oevers. Daardoor is de Woluwe met 
voorsprong de properste rivier van het Brussels Gewest. Enkele tracés zijn ooit rechtgetrokken  
en overwelfd. Voor zowat de volledige loop op Brussels grondgebied heeft Leefmilieu Brussel 
(Brussels Instituut voor Milieubeheer) gezorgd voor hermeandering en openlegging. 
Talrijke parken en natuurgebieden omzomen de Woluwe. De fietstocht zal elke natuurliefhebber 
verbluffen!

Voor deze fietstocht volg je het meest oostelijke tracé van de Groene Wandeling dat in grote lijnen 
de Woluwevallei volgt. De Groene Wandeling is een lusvormig traject van meer dan zestig kilometer 
aan de grenzen van het Brussels Gewest dat veel park- en natuurgebieden met elkaar verbindt. 
Grote delen van het parcours zijn autovrij of -luw en tonen de mooiste plekjes van Brussel. Meer 
informatie op www.ibgebim.be. 
Op een bepaald moment verlaat je de Groene Wandeling om de Woluwe in Vlaanderen te verkennen.

Coördinatie Zenne - Coordination Senne, partner van Grenzeloze Schelde, groepeert sinds 1997 
personen en verenigingen die samen in de drie gewesten ijveren voor een geïntegreerd en duurzaam 
beheer van de waterlopen en de natte natuur in het Zennebekken.  
Coördinatie Zenne organiseert regelmatig informatie-, sensibilisatie- en educatieve activiteiten, 
met als rode draad natuur en milieu in het Zennebekken. Rond dit thema worden ook publicaties 
opgesteld en uitgegeven. 
Op vraag begeleidt Coördinatie Zenne deze fietstocht en andere fiets- en wandeltochten in de 
Zennevallei.

Met dank aan Herman Dierickx  
en Frédéric Demeuse voor  
respectievelijk tekst en foto’s.


